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داخل باحات 
المسجد األقصى.. 
أجواء رمضانية 

مبتورة
عب��د  غزة-�لر�أي-فل�س��طني 

�لكرمي
ويح��ل  فق��ط  قليل��ة  "�أي��ام 
�سه��ر رم�س��ان �سيف��ا عزي��ز�، 
لأنن��ي  يتيم��ا  �سياأت��ي  لكن��ه 
ل��ن �أمتكن م��ن �س��ر�ء فو�ني�س 
�أطف��ايل،  به��ا  يلع��ب  ملون��ة 
ول��ن �أ�ستطيع �أن �أوف��ر �أب�سط 
�لأمور من فطور و�سحور حتى 
مع�سل��ة   عن��دى  ذل��ك  �أ�سب��ح 
كبرية".. بهذ� �حلديث بد�أت 
�ملوظف��ة �أم �أحم��د" حديثه��ا 
عن �قرت�ب �سهر رم�سان �لذي 
يفتح عليه��ا جروحا ل تنغلق 
�أب��د�، خا�سة �أنها ل تتلقى من 
ر�تبها �سوى 300 �سيكل فقط 

كل �سهر ون�سف.

غ��زة  موظف��ي  م��ن  وكغريه��ا 
تنتظ��ر عل��ى �أحر م��ن �جلمر 
لع��ل  قريب��ة  �نفر�ج��ة  �أي 
وع�س��ى �أن يت��م �س��رف �سلف��ة 
�أموره��م  لتدب��ري  للموظف��ني 
خ��ال �ل�سهر �لكرمي، يف وقت 
كانت قد �سحب��ت قر�سا بنكيا 
و��س��رتت �سق��ة �سكني��ة لك��ى 
لك��ن  �ليج��ار،  م��ن  تتخل���س 
"�لبن��ك م���س ر�ح��م نهائيا.. 
يخ�س��م ب�س��كل د�ئ��م"، وذلك 

على حد تعبريها.
قرو���س وخ�س��م   ومل تتوق��ع 
�أم �أحم��د �أن ياأتي رم�سان دون 
�أن حت�س��ل عل��ى ر�تب��ا كاما، 

�س��ة  خا
ظ��ل  10يف 

غزة- �لر�أي
يف  �لعام��ة  �لعاق��ات  حتم��ل 
�أعب��اء  �لفل�سطيني��ة  �ل�سرط��ة 
كب��رية عل��ى عاتقه��ا وم�سوؤوليات 
عدي��دة جت��اه �أف��ر�د �ملجتمع، يف 
�لعاق��ة  لتعزي��ز  منه��ا  حماول��ة 
�لطيب��ة ب��ني �ل�سرط��ي وجمه��ور 
�لعاق��ات  وتعم��ل   . �ملو�طن��ني 
�لعام��ة يف جه��از �ل�سرط��ة عل��ى 
�إقن��اع �جلمه��ور باأهمي��ة �جلهود 
�لعام��ة  �لعاق��ات  تبذله��ا  �لت��ي 
خلدم��ة �ملو�طن��ني و�ل��دور �له��ام 
�ل��ذي يق��وم ب��ه �سب��اط و�أف��ر�د 
�لعاق��ات �لعام��ة يف �ل�سرطة من 
�خلاف��ات  وح��ل  تب�سي��ط  �أج��ل 

�ملالية و�لجتماعية.
توطيد �لعاقة

�لعمي��د  ق��ال  �ل�س��دد،  ه��ذ�  ويف 
عم��اد �لعم�س��ي مدي��ر �لعاق��ات 
�ل�سرط��ة  جه��از  يف  �لعام��ة 
عل��ى  :"نعم��ل  �لفل�سطيني��ة 
�جلمه��ور  ب��ني  �لعاق��ة  توطي��د 
ورج��ل �ل�سرطة وذل��ك على عدة 
نو�حي منها �لجتماعية و�ملالية 

و�لإن�سانية".
ج�س��ر  عل��ى  :"عملن��ا  و�أ�س��اف 
�لهوة �ملوج��ودة بني بع�س �لفئات 
دنا �لعاقة مع  �لجتماعي��ة ووطًّ

�لوجه��اء و�ملخات��ري 
�ل�سرط��ة  وجه��از 

المسحراتي “رضوان” 
يلون أزقة غزة بأغاني على 

وقع الظالم

عبد  غزة-�لر�أي-فل�سط��ني 
�لكرمي

ور�يح��ة  ما�سي��ة  "دني��ا 
فين��ا وحمد���س م��دور فيه��ا 
قاطع��ة  علينا...�لكهرب��ا 
��ست��د  و�حل�س��ار  و�ملي��ة 
علين��ا"، ي��ارب ح��ن قل��وب 
�لنا���س و�أ�سل��ح ما ب��ني فتح 
�لأغ��اين  به��ذه  وحما���س"، 
�س��وت  ي�س��دح  و�ملو�وي��ل 
�مل�سحر�ت��ي يو�س��ف ر�سو�ن 
يف �أرج��اء مع�سك��ر �ل�ساطئ 
�لنائم��ني  لإيق��اظ  بغ��زة 

لتناول وجبة �ل�سحور.

�سب��اب  م��ن  �لكث��ري  ويلج��اأ 
ت�سح��ري  �إىل  غ��زة  قط��اع 
�أهايل �حلي �ل��ذي يقطنون 
في��ه، باعتب��ار ه��ذه �ملهن��ة 
له��م يف  موؤق��ت  رزق  م�س��در 
ظ��ل �لظ��روف �لقت�سادية 

�ل�سعبة و�حل�سار �ملطبق.
مهنة مميزة

بع���س  عا�س��ت  "�ل��ر�أي" 
�للحظات م��ع �ل�ساب يو�سف 
�ل��ذي حت��دث ع��ن بد�ي��ات 
عمل��ه يف مهن��ة �مل�سحر�ت��ي 

كيفي��ة  وع��ن 
يق��ول  ور�ثته��ا، 

صور مباحث التموين..
 متابعة لألسواق ومراقبة 

دورية للسلع الغذائية

09

07

06 02

العالقات العامة بالشرطة عززت 
عالقة رجل األمن بالجمهور

 أسواق مدينة غزة تنثر 
زينتها في الشهر الفضيل
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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم- المكتب اإلعالمي الحكومي

للتواصل  على العناوين اآلتية:
alraygov@gmai l .com
alray@gov.ps

تليفون : 082883366 

توطيد العالقة
ويف ه��ذ� �ل�سدد، ق��ال �لعميد 
عم��اد �لعم�سي مدير �لعاقات 
�ل�سرط��ة  جه��از  يف  �لعام��ة 
عل��ى  :"نعم��ل  �لفل�سطيني��ة 
توطي��د �لعاقة ب��ني �جلمهور 
ورج��ل �ل�سرط��ة وذل��ك عل��ى 
عدة نو�حي منها �لجتماعية 

و�ملالية و�لإن�سانية".
و�أ�س��اف :"عملن��ا عل��ى ج�س��ر 
بع���س  ب��ني  �ملوج��ودة  �له��وة 
دنا  �لفئ��ات �لجتماعي��ة ووطًّ
�لعاقة مع �لوجهاء و�ملخاتري 
وجه��از �ل�سرط��ة �لفل�سطينية 
�لكث��ري  ح��ل  �إىل  �أدى  مم��ا 
�للج��وء  دون  �خلاف��ات  م��ن 

للنيابة".
و�أك��د �لعم�س��ي عل��ى �أن ق�س��م 
�ل�س��كاوى يف �لعاق��ات �لعامة 
ب�س��كل  يعم��ل  �ل�سرط��ة  يف 
م�ستم��ر على �إنه��اء �مل�ساجر�ت 
وق�ساي��ا  �ملالي��ة  �لق�ساي��ا  �أو 
دون  �لغ��ري  وحق��وق  �مل��ري�ث 
�للج��وء للق�ساء، م�س��ددً� على 
�أن عمله��م ل يخرج ع��ن �سياق 
�لقانون و�ل�سرع و�لعرف �لأمر 
جمي��ع  حق��وق  يكف��ل  �ل��ذي 

�ملُتنازعني.
يت��م  �أن��ه  �لعم�س��ي  و�أو�س��ح 
�لأط��ر�ف  جمي��ع  ��ستدع��اء 
�لعام��ة  �لعاق��ات  �إىل مكت��ب 
لا�ستم��اع له��م ومعرف��ة �سبب 
�إنه��اء  عل��ى  و�لعم��ل  �خل��اف 

�خلاف ب�سكل نهائي.
و�أ�سار �إىل �أن �لعاقات �لعامة 
�حلل��ول  م��ن  �لعدي��د  تط��رح 
للق�سية لإنهاء �خلافات حتى 
يت�سنى لنا يف �لعاقات �لعامة 
بطريق��ة  �لق�سي��ة  �إجن��از 
�لأ�س��ول  وح�س��ب  قانوني��ة 
�ملتبع��ة وتوقي��ع �سن��د �ل�سل��ح 

بني �لأطر�ف.
بتع��اون  �لعم�س��ي  و�أ�س��اد 
�ل�ستجاب��ة  يف  �ملو�طن��ني 
م��ن  يقدم��و�  مل��ا  و�لر�س��ي 

تر�س��ي  وحل��ول  مقرتح��ات 
�لأطر�ف �ملتنازعة.

تعامل��ت  �إد�رت��ه  �أن  و�أك��د 
�لت��ي  �لق�ساي��ا  جمي��ع  م��ع 
و�سلته��م، وعمل��ت عل��ى حله��ا 
من خ��ال و�سع حلول منا�سبة 
للطرفني دون �إي�سالها للنيابة 
و�ملحاكم حفاظ��ًا على �لن�سيج 
�لجتماعي ول��زرع �ملحبة بني 

�أبناء �سعبنا.

زيارة المؤسسات
م��ع  بالتو��س��ل  يتعل��ق  وفيم��ا 
�جله��ات �حلكومي��ة و�لأهلية، 
�س��دد �لعمي��د عم��اد �لعم�س��ي 
على دور �لعاقات �لعامة �لتي 
تق��وم به م��ن خ��ال �لزيار�ت 
للموؤ�س�س��ات  به��ا  تق��وم  �لت��ي 
به��دف زيادة �لتع��اون وتبادل 
�لعائ��ات  وزي��ارة  �خل��ر�ت، 
�مله��م  �ل��دور  عل��ى  للتاأكي��د 
للمخات��ري و�لوجهاء و�إمكانية 

�ل�ستعانة بهم حلل �خلافات.
�لعام��ة  �لعاق��ات  �أن  وذك��ر 
خاف��ات  �أنه��ت  �ل�سرط��ة  يف 
مالية خ��ال �لربع �لأول لهذ� 
�لع��ام مببال��غ ق��درت قيمته��ا 
"1027669" �أل��ف دولر  ب��� 

�أمريكي.

مد جسور التعاون
د مدير �لعاق��ات �لعامة  و�سدَّ
يف جه��از �ل�سرط��ة على عملهم 
�لوط��ن  خدم��ة  �أج��ل  م��ن 
و�ملو�ط��ن ونحر���س دوم��ًا على 

رد �حلقوق لأ�سحابها.
رج��ل  ب��دور  �لعم�س��ي  و�أ�س��اد 
�لعاق��ات �لعام��ة يف �ل�سرطة 
�مل�سرق��ة  �ل�س��ورة  �إظه��ار  يف 
وتق��دمي �خلدمات للمو�طنني، 
�إب��ر�ز  �س��رورة  عل��ى  موؤك��دً� 
عم��ل �لعاقات �لعامة يف �ستى 
و�أم��ام  و�مل�ستوي��ات  �ملج��الت 

�سر�ئح �ملجتمع كله.

و�أو�س��ح �أن �ملهام �لت��ي نفذتها 
�لعاق��ات �لعام��ة يف �ل�سرطة 
لع��ام  �لأول  �لرب��ع  خ��ال 
2017م بلغت "5981" مهمة 
 "1229" ��ستقب��ال  �سمل��ت 
�لنياب��ة  م��ن  حمول��ة  ق�سي��ة 

�لعامة.
عاق��ات  �أن  �لتقري��ر  وب��نيَّنّ 
ح��ل  م��ن  متكن��ت  �ل�سرط��ة 
 ، مالي��ة  �سك��وى   "1894"
عقاري��ة  �سك��وى  و"274" 
عائلي��ة  �سك��وى   " و"754 
�عت��د�ء  �سك��وى  و"678"   ،
عام��ة  �سك��وى  و"818"   ،
بالإ�ساف��ة �إىل تق��دمي و�جب 
يف  "334" عائل��ة  ل���  �لع��ز�ء 

قطاع غزة.
عم��ل  �أن  �لعم�س��ي  و�أك��د 
بال�سرط��ة  �لعام��ة  �لعاق��ات 
وتع��اون  جه��ود  �إىل  يحت��اج 
حت��ى  �جلمي��ع  م��ن  كبريي��ن 
يت�سنى لن��ا �لنهو�س و�لو�سول 
م�ست��وى  و�أف�س��ل  �أرق��ى  �إىل 

لأد�ء عم��ل �لعاق��ات �لعام��ة 
بال�سرطة.

و�أو�س��ح �أن �لعاق��ات �لعام��ة 
خط��ة  و�سع��ت  بال�سرط��ة 
متكامل��ة للتو��س��ل م��ع فئ��ات 
�ملجتمع، وم��د ج�س��ور �لتعاون 

و�لتو��سل معهم.

تعزيز المؤسسة 
الشرطية

وذك��ر �لعمي��د عم��اد �لعم�سي 
�لعام��ة  �لعاق��ات  �إد�رة  �أن 
ه��ي �إد�رة متخ�س�س��ة وهام��ة 
�ل�سرط��ة  جه��از  يف  وموؤث��رة 
�ملوؤ�س�س��ة  رب��ط  عل��ى  وتعم��ل 
�لد�خلي  �ل�سرطية بجمهورها 

و�خلارجي.
�لعاق��ات  �إد�رة  وته��دف 
�لعامة يف �ل�سرطة �إىل تعزيز 
�ل�سرطي��ة  �ملوؤ�س�س��ة  �س���ورة 
�نتم��اء  وتعزي��ز  �ملجتم��ع  يف 
للموؤ�س�س��ة  منت�سبيه��ا  وولء 
وتوثي��ق �لتعاون بني موؤ�س�سات 
�ملجتم��ع �مل��دين و�ل�سرطة من 
�أجل تقدمي �خلدم��ة �لأف�سل 

للمو�طنني.
�لعاق��ات  دور  �إىل  و�أ�س��ار 
�لعام��ة بال�سرطة يف كل مركز 
حل��ل  �خلم�س��ة  باملحافظ��ات 
م�س��اكل �ملو�طنني �س��و�ء كانت 
خاف��ات عائلي��ة �أو مالي��ة �أو 

�سجار�ت .
وج��ه  حديث��ه  خت��ام  ويف 
�لتحية �خلا�سة لكافة �سباط 
�لعام��ة  �لعاق��ات  و�أف��ر�د 
بال�سرط��ة �لفل�سطينية، ُمثنيًا 
عل��ى جهوده��م �لكب��رية �لت��ي 

يبذلونها يف عملهم.
للجمه��ور  ر�سال��ًة  وج��ه  كم��ا 
مفتوح��ة  "�أبو�بن��ا  مفاده��ا 
لك��م ولن نغلقه��ا يف وجه �أحد، 
خلدمتك��م  ُوجدن��ا  فنح��ن 
وح��ل م�ساكلك��م، ول��ن نتو�ن��ى 
للحظٍة عن بذل كل ما بو�سعنا 

لأجلكم".

حلت "1894" شكوى مالية

العالقات العامة بالشرطة عززت عالقة رجل األمن بالجمهور
غزة- �لر�أي

حتمل �لعاقات �لعامة يف �ل�سرطة 
�لفل�سطيني��ة �أعب��اء كب��رية عل��ى 
عاتقه��ا وم�سوؤولي��ات عديدة جتاه 
�أف��ر�د �ملجتم��ع، يف حماول��ة منه��ا 

ب��ني  �لطيب��ة  �لعاق��ة  لتعزي��ز 
 . �ملو�طن��ني  وجمه��ور  �ل�سرط��ي 
وتعم��ل �لعاقات �لعام��ة يف جهاز 
�جلمه��ور  �إقن��اع  عل��ى  �ل�سرط��ة 
تبذله��ا  �لت��ي  �جله��ود  باأهمي��ة 

�لعاقات �لعامة خلدمة �ملو�طنني 
ب��ه  يق��وم  �ل��ذي  �له��ام  و�ل��دور 
�سب��اط و�أف��ر�د �لعاق��ات �لعامة 
يف �ل�سرطة من �أجل تب�سيط وحل 

�خلافات �ملالية و�لجتماعية.
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غزة- �لر�أي- عبد �هلل كر�سوع
ي�س��ن �لحت��ال �لإ�سر�ئيل��ي حربًا ب��ا هو�دة 
عل��ى �لوج��ود �لفل�سطين��ي يف مدين��ة �لقد���س 
�ملحتلة لتغيري دميغر�فيتها، م�ستخدمة يف ذلك 
�سيا�س��ة حجب تر�خي�س �لبن��اء �أو �ل�ستحو�ذ 
عليه��ا كو�سيلة �سغط لتهج��ري �أهلها �حلقيقيني 

و�إفر�غ �ملدينة �ملقد�سة من �سكانها.  
تقري��ر حقوق��ي �س��ادر ع��ن منظم��ة "هيوم��ن 
ر�يت���س ووت�س" �ملعنية بحق��وق �لإن�سان ك�سف 
�لنق��اب ع��ن �أن 90 �أل��ف فل�سطين��ي يف �سرق��ي 
ب��دون  من��ازل  يف  ي�سكن��ون  �ملحتل��ة  �لقد���س 
تر�خي���س ويتهددها �لهدم، ويرف�س �لحتال 

�لإ�سر�ئيلي منحهم ت�ساريح للبناء.
و�أو�سح��ت �ملنظم��ة يف تقري��ر �أ�سدرت��ه ح��ول 
�أن  �لقد���س  يف  �لفل�سطيني��ني  من��ازل  ه��دم 
�لحت��ال مل يخ�س���س له��م �س��وى %12 م��ن 
م�ساح��ة �لأر���س لبن��اء �مل�ساك��ن �لفل�سطينية، 
بينم��ا خ�س�س��ت يف �ملقاب��ل %35 م��ن �أر��س��ي 

�ملدينة لبناء �مل�ستوطنات.
بلدي��ة  خمطط��ات  وثائ��ق  �أن  �إىل  و�أ�س��ارت 
يك��ون  لأن  ت�سع��ى  �لقد���س  يف  �لحت��ال 
�أن  مبين��ة  �ملدين��ة،  يف  �أقلي��ة  �لفل�سطيني��ون 
�ملو�طن �أ�سرف فو�قة �لذي كان يف فح�س طبي 
لأبنت��ه �آي��ة، �لتي تبلغ م��ن �لعمر �سه��ر و�حد، 
تلقى �ت�ساًل هاتفًيا يبلغه باأن قو�ت �لحتال 
تهدم منزله �لذي بناه قبل 6 �سنو�ت على �أر�س 

عائلته يف حي �سور باهر.

�أن��ه مبقت�س��ى �لقان��ون �لإ�سر�ئيل��ي  و�أ�ساف��ت 
يتعني على �أ�سرف وكل من يهدم منزله �أن يدفع 
غر�م��ة وتغطية تكلف��ة هدم منزل��ه، وبح�سب 
�ملو�ط��ن فو�ق��ة فاإن��ه يق��در �أن يك��ون �ملبلغ يف 
�أل��ف   42 150000 �سي��كل �أي )نح��و  ح��دود 

دولر(.
ولفت��ت �إىل �أن عمليات �له��دم �أدت �إىل ت�سريد 
254 فل�سطينًي��ا ن�سفهم م��ن �لأطفال تقريًبا، 
و�أن ق��و�ت �لحتال هدمت 9 مباٍن خال �لعام 
�ملا�سي، وماز�لت ت�ستمر يف عمليات �لهدم خال 

�لعام �جلاري.
وذك��رت �ملنظم��ة �أن �لقان��ون �ل��دويل �ملنطبق 
عل��ى �لقد���س يحظ��ر عل��ى �لحت��ال تدم��ري 
�لع�سكري��ة،  �ل�س��رورة  لأ�سب��اب  �إل  �ملمتل��كات 
لكن �لحتال ينتهك هذ� �حلظر منذ �حتاله 
لاأر��س��ي �لفل�سطيني��ة مب��ا فيه��ا �لقد�س، دون 
حما�سب��ة، و�أن �لعائ��ات �لفل�سطينية هي �لتي 

تدفع �لثمن.

هدم الهوية الفلسطينية
من جانبه؛ �أكد مدير عام وحدة �لقد�س بوز�رة 
�لأوق��اف و�ل�سئ��ون �لدينية �أمري �أب��و �لعمرين 
�أن هن��اك 90 �أل��ف فل�سطيني يف �سرقي �لقد�س 
�ملحتل��ة ي�سكن��ون يف من��ازل ب��دون تر�خي���س 
ويتهدده��ا �لهدم، لأن �لحتال �لإ�سر�ئيلي مل 

مينحهم ت�ساريح للبناء.
و�لق��ر�ر�ت  �لإج��ر�ء�ت  ه��ذه  �أن  و�عت��ر 

�لإ�سر�ئيلي��ة �جلائ��رة بحقه��م تن��م عن حجم 
حقده��م للكي��ان �لفل�سطين��ي و�سعيه��م �لد�ئم 
�إىل تهوي��د �لأر��س��ي �ملقد�سي��ة و�إجائه��ا م��ن 
�أهلها و�إح��ال �مل�ستوطن��ني و�ملتطرفني مكانهم 

دون وجه حق.
و�أو�س��ح �أن حكومة �لحت��ال مل تخ�س�س لهم 
�سوى %12 م��ن م�ساحة �لأر���س لبناء �مل�ساكن 
�ملقاب��ل  يف  خ�س�س��ت  بينم��ا   ، �لفل�سطيني��ة 
 ، �مل�ستوطنات  لبناء  �ملدينة  �أر��س��ي  %35 من 
منوه��ا �إىل �أن �لحت��ال ي�ستند عل��ى �لتزوير 
و�لتدلي���س للحقائق و�لقو�نني م��ن �أجل تنفيذ 

وبناء تلك �مل�ستوطنات.
�أم��اك  "قان��ون  عل��ى  �لعمري��ن  �أب��و  و��ستن��د 
�لغائب��ني" �لذي �ق��ره �لحتال ع��ام 1950، 
به��دف  �ل�ستي��اء عل��ى �لأر��س��ي و�ملمتل��كات 
هج��رو�  �لذي��ن  للمو�طن��ني  �لفل�سطيني��ة 
منه��ا عن��وة يف ع��ام 1948، �لأم��ر �ل��ذي دف��ع 
بالحت��ال �إىل و�سع يده على ممتلكاتهم حتت 

 ظل هذ� �لقانون �لز�ئف.
ولفت �إىل �أن عملي��ات �لهدم �مل�ستمرة مبوجبها 
وطم���س  �ملقد�سي��ة  �لهوي��ة  ه��دم  ع��ن  ت�سف��ر 
، د�عي��ا �لأم��ة  �حلقائ��ق �لتاريخي��ة للقد���س 
�لعربية و�لإ�سامية و�ملجتمع �لدويل �إىل ثني 

�لحتال عن قر�ر�ته وخمططاته �ل�سافرة.
رئي���س موؤ�س�سة �لقد�س �لدولي��ة يف قطاع غزة 
وع�س��و جلن��ة �لقد���س يف �ملجل���س �لت�سريع��ي 
ه��دم  جرمي��ة  �إن  ق��ال  حلبي��ة  �أب��و  �أحم��د 

�ملن��ازل لأهلن��ا �ملقد�سي��ني ه��ي جرمي��ة ح��رب 
�س��د �لإن�ساني��ة لأن فيه��ا �قت��اع �لإن�س��ان من 
منزل��ه و�أر�سه وعقاره، لفت��ًا �إىل �أن �لحتال 
�لإ�سر�ئيل��ي يح��اول �أن يقم��ع �أهلن��ا مبثل هذه 
�لو�سيل��ة، من خال ه��دم بادعاء �أن هذ� �لبيت 

مبني بدون ترخي�س.
"لل��ر�أي":"  بالق��ول  حلبي��ة  �أب��و  و�أ�س��اف 
�لحت��ال يدعي عندم��ا يهدم من��زل باأنه غري 
مرخ���س ومن ثم يعمل على هدمه �أو �ل�ستياء 
عليه بطريقة �أو باأخ��رى وت�سليمه للمغت�سبني 
مدين��ة  يف  خا�س��ة  ��ستيطاني��ة  ب��وؤر  و�إقام��ة 

�لقد�س".
ويف مو�س��وع �لرتخي�س للبن��اء تابع �أبو حلبية 
�ملقد�س��ي  يتنظ��ر  �أن  �ملمك��ن  م��ن  بالق��ول:" 
وبعد  بناء  ليح�س��ل على ترخي���س  "16عام��ًا 
ذلك ل يح�سل عليه، و�إذ� رخ�س فاإن �لحتال 
�لإ�سر�ئيلي يفر�س ر�سومًا باهظة على �أي بناء 
ُي��ر�د �إقامت��ه، بالإ�ساف��ة �إىل تكالي��ف �لبناء 
�لباهظ��ة، فه��و ي�س��ع عقب��ات يف ه��ذ� �جلانب، 
باملقاب��ل يعط��ي �لحت��ال تر�خي���س كب��رية 
وكث��رية للمغت�سب��ني لبن��اء جدي��د �أو لتو�سع��ة 
�لبناء �لقائم ول يفعل ذلك مع �أهلنا يف مدينة 

�لقد�س.
وطال��ب �أب��و حلبي��ة �لع��رب و�مل�سلم��ني تقدمي 
�لقد���س  مدين��ة  يف  لأهلن��ا  �لدع��م  �أن��و�ع  كل 
ولن��ا ك�سع��ب فل�سطين��ي يف مقاومتن��ا �لبا�سل��ة 

لاحتال �لإ�سر�ئيلي.

"عدم الترخيص" .. حجة لهدم منازل المقدسين 
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غزة- �لر�أي
و�سع��ت �لإد�رة �لعامة ل�سرطة 
متكامل��ة  خط��ة  �لبلدي��ات 
�سه��ر  يف  �لأ�س��و�ق  لتنظي��م 
رم�س��ان �ملبارك لع��ام 2017 يف 

قطاع غ��زة ت�سهي��ًا للمو�طنني 
وتوفري �لأجو�ء �ملنا�سبة خال 
�ل�سه��ر ت�سمل كاف��ة �ملحافظات 
بلدي��ات  جمي��ع  م��ع  بالتع��اون 
�لقط��اع.  وتع��د تل��ك �مله��ام من 

به��ا  �ملكلف��ة  �لرئي�سي��ة  �مله��ام 
بالإ�ساف��ة  �لبلدي��ات  �سرط��ة 
�إىل من��ع �حتكار �لتج��ار و�إنهاء 
�خلافات بينهم وبني �ملو�طنني 

وم�ساندة �لبلديات يف عملها .

تقرير
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جهود حثيثة
مدي��ر  ق��ال  �ل�س��دد  وبه��ذ� 
ل�سرط��ة  �لعام��ة  �لإد�رة 
�لبلديات �لعقي��د عامر �سرور: 
" تقوم �لإد�رة �لعامة ل�سرطة 
�لبلديات خال �ل�سهر �لف�سيل 
�أج��ل  م��ن  حثيث��ة  بجه��ود 
تنظي��م �لأ�س��و�ق و�إز�لة كافة 
�لعر�قي��ل �لت��ي تعي��ق حرك��ة 
حال��ة  وتخف��ف  �ملو�طن��ني 
�لزدحام �لكب��رية �لتي حتدث 
�سه��ر  يف  خا�س��ة  �لأ�س��و�ق  يف 
رم�س��ان �ملبارك �سمن خطة مت 

�إعد�دها م�سبقا".
و�أو�سح �لعقيد �سرور �أن �سرطة 
خ��ال  م��ن  عمل��ت  �لبلدي��ات 
�حتكاكه��ا بالتج��ار و�ملو�طنني 
تهيئ��ة  عل��ى  مبا�س��ر  ب�س��كل 
�أجو�ء �لت�س��وق يف �سهر رم�سان 
وخا�س��ة قبل �أذ�ن �ملغ��رب "�إذ 
تكت��ظ �لأ�س��و�ق باملو�طنني" ، 
م�س��ريً� �إىل �أنه��م و�سعو� خطة 
�سه��ر  طيل��ة  لذل��ك  متكامل��ة 

رم�سان �لف�سيل.
وو�س��ف �لعقي��د �س��رور �سرطة 
�لأم��ان  �سم��ام  �لبلدي��ات 
للمت�سوقني كونها حتفظ �أمنهم 
 ، و�أمو�له��م  ممتلكاته��م  و�أم��ن 
وم��ن خ��ال ح��ل �لإ�سكالي��ات 
ب��ني  �لأ�س��و�ق  يف  تق��ع  �لت��ي 
�ملو�طن��ني فيم��ا بينه��م �أو م��ع 
يف  لتو�جده��ا  نظ��رً�  �لتج��ار 
�ملي��د�ن وتق��وم مبعاجلته��ا م��ع 

جهات �لخت�سا�س .

خطة متكاملة
وتفا�سي��ل  �إج��ر�ء�ت  وح��ول 
�س��رور  �لعقي��د  ذك��ر  �خلط��ة 
�أن��ه مت ��ستنف��ار كاف��ة عنا�سر 
جمي��ع  يف  �لبلدي��ات  �سرط��ة 
�ملحافظ��ات طو�ل �سهر رم�سان، 
بحي��ث تن�س��ب جمي��ع �ملهم��ات 
و�إجناحه��ا،  �خلط��ة  لتنفي��ذ 
و�لعم��ل عل��ى �إز�ل��ة �لتعديات 
�لغ��ري قانوني��ة و�لت��ي تعرق��ل 
�ملو�طن��ني  ت�س��وق  عملي��ة 

ومرورهم .

وقال �سرور : " مت تق�سيم �ملهام 
على عنا�سر �سرط��ة �لبلديات 
وعمل نظام "�ل�سفتات" �ملكثفة 
يف �لأ�سو�ق على مد�ر �ل�ساعة، 
مل�ساع��دة �ملو�طن��ني، وتق��دمي 
�أف�سل �خلدم��ات لهم على مد�ر 
�ل�ساع��ة ط��و�ل �سه��ر رم�سان ، 
بالإ�ساف��ة �إىل �نت�س��ار ق��و�ت 
وتعزي��ز  للم�سان��دة  حممول��ة 
�ملي��د�ن  يف  �لعنا�س��ر  عم��ل 
وللتدخ��ل يف حالة ح��دوث �أي 

طارئ " .
ولف��ت �إىل �أن �خلط��ة تت�سمن 
من��ع �لباع��ة �ملتجول��ني �لذين 
�أب��و�ب  عل��ى  يتو�ج��دون 
�مل�ساج��د م��ن و�س��ع ب�سطاته��م 
�لطري��ق وتزع��ج  تغل��ق  �لت��ي 
�مل�سلني، بالإ�ساف��ة �إىل �لعمل 
على توفري ج��و من �لهدوء لهم 
�أثن��اء �لعب��ادة ومن��ع �إح��د�ث 
�ل�سو�س��اء و��ستخد�م مكر�ت 

�ل�سوت و�مليكروفونات.

ون��وه �إىل �أن �سرط��ة �لبلديات 
�أي  �إغ��اق  من��ع  عل��ى  تعم��ل 
�س��ارع م��ن �س��و�رع قط��اع غزة، 
�أو  �س��وق  �إىل  بحج��ة حتويل��ه 
عمل ب�سط��ات ع�سو�ئي��ة تغلق 
�لطري��ق، و�إلز�م كاف��ة �لتجار 
للجمي��ع  �ملعروف��ة  بالأ�س��و�ق 
و�لت��ي تبل��غ " 27 " �س��وق على 
ت�سمله��م  غ��زة  قط��اع  �مت��د�د 

�خلطة .
وح��ول كيفي��ة تعام��ل �سرط��ة 
�لبلدي��ات م��ع �ملو�طن��ني �أف��اد 
يعم��ه  �لتعام��ل  �أن  �س��رور 
�لح��رت�م �ملتب��ادل و�لأخ��اق 
�ملو�طن��ني  وخدم��ة  �حل�سن��ة 
و�ل�سه��ر على ر�حته��م وتقدمي 
كاف��ة �خلدم��ات له��م ، د�عي��ًا 
�ملو�طنني �إىل �حرت�م تعليمات 
له��ا  و�لن�سي��اع  �ل�سرط��ة 
و�ل�ستجاب��ة له��ذه �لتعليم��ات 

�لتي هي من �أجل خدمتهم .
�لع�سو�ئي��ة  �لب�سط��ات  وع��ن 

بالق��رب  �ملنت�س��رة  و�جلدي��دة 
من �لأ�سو�ق قال �سرور : " فيما 
�لع�سو�ئية،  �لب�سط��ات  يخ���س 
�لبلدي��ات  �سرط��ة  ت�ساع��د 
�إيج��اد  �لب�سط��ات يف  �أ�سح��اب 
�أماك��ن لهم كم��ا وت�ساعدهم يف 
عملي��ة �لبي��ع و�ل�س��ر�ء بحيث 
ل يك��ون هناك عائق يف حركة 

�ملارة و�ملركبات ".

عمل مشترك
�سرط��ة  �إد�رة  مدي��ر  و�أ�س��ار 
عم��ل  له��م  �أن  �إىل  �لبلدي��ات 
�سرط��ة  م��ع  ود�ئ��م  م�س��رتك 
�مل��رور، لت�سهي��ل حرك��ة �ملرور 
�لزدحام��ات  م��ن  و�لتقلي��ل 
�أو  �لأ�س��و�ق،  يف  �ملروري��ة 
�ل�سو�رع �ملوؤدية له��ا ،نظرً� لأن 
�لو�س��ول  يري��دون  �ملو�طن��ني 
�إىل �لبيوت قبل موعد �لإفطار 

على حد قوله.

تع��اون  هن��اك  �أن  �إىل  ولف��ت 
م��ع وز�رة �لقت�س��اد  م�س��رتك 
 " �مل�ستهل��ك  حماي��ة  ق�س��م   "
ق�س��م   " و  �لتموي��ن  ومباح��ث 
م��ن  �لبلدي��ات  يف   " �ل�سح��ة 
خال متابع��ة �لب�سائع و�ملو�د 
�لتموينية �لت��ي يزيد �لإقبال 
عليه��ا يف �سهر رم�س��ان وفح�س 
�ساحيته��ا وماحقة مروجيها 
، بالإ�ساف��ة �إىل من��ع تعدي��ات 
�ملح��ات و�لتج��ار عل��ى ر�سيف 
�مل�ساة ومنع م�سايقة �ملو�طنني 

.
ويف خت��ام حديثة متن��ى �سرور 
�أن يك��ون ه��ذ� �لع��ام ع��ام خري 
�لفل�سطين��ي  �ل�سع��ب  عل��ى 
�ل��ذي خا���س �حل��روب وعانى 
، د�عي��ًا  �لظ��امل  م��ن �حل�س��ار 
�ملو�طنني �إىل �س��رورة �لتعاون 
م��ع عنا�س��ر �سرط��ة �لبلديات 
�ل�سرط��ة  عنا�س��ر  وكاف��ة 

�لفل�سطينية.

شملت " 27 " سوقًا

شرطة البلديات.. خطة متكاملة وجهود حثيثة برمضان
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خانيون�س- �لر�أي
�سه��ر رم�سان له طاب��ع خا�س، حيث يتوجه �أغلب 
�لأ�س��و�ق  م��ن  م�ستلزماته��م  ل�س��ر�ء  �ملو�طن��ني 
يف  و�كتظاظ��ًا  �زدحام��ًا  ي�سب��ب  مم��ا  �ل�سعبي��ة، 
حركة �ملارة و�ملركبات مما يتطلب �نت�سارً� مو�سعًا 

لعنا�سر �سرطة �ملرور.
حمافظ��ة  يف  �مل��رور  �سرط��ة  �إد�رة  و�أع��دت 
خانيون�س، خطة لتعزيز �ل�سامة �ملرورية خال 
�سهر رم�سان �ملب��ارك، تت�سمن تكثيف �لرقابة يف 
مناط��ق �لأ�س��و�ق و�ملر�كز �لتجاري��ة �لتي يرتدد 

عليها �ملو�طنون ب�سكٍل م�ستمر.
يف ه��ذ� �ل�سدد قال مدي��ر �سرطة مرور حمافظة 

خانيون�س �لر�ئد حممود �لرمي: " قمنا باإعد�د 
خط��ة متكامل��ة قبي��ل بدء �سه��ر رم�س��ان ل�سبط 
ع��دم  و�سم��ان  �ملحافظ��ة  يف  �ملروري��ة  �حلال��ة 

حدوث �أي �إ�سكاليات يف �حلركة �ملرورية " .
و�أ�س��اف �ل��رمي : " مت ��ستنف��ار جمي��ع ك��و�در 
 100% بن�سب��ة  يون���س  خ��ان  م��رور  �سرط��ة 
يف  و�ملحيط��ة  �لرئي�سي��ة  �ل�س��و�رع  يف  ون�سره��م 
و�س��ط �ملدين��ة لت�سهي��ل حرك��ة �مل��رور خ�سو�سًا 
وق��ت �ل��ذروة يف �ساع��ات م��ا بع��د �لع�س��ر ،نظرً� 
لأن �ملو�طنني يري��دون �لو�سول �إىل �لبيوت قبل 

موعد �لإفطار".
و�أو�س��ح �أن �إد�رت��ه قام��ت بالتن�سي��ق م��ع باق��ي 

�لعم��ل  مل�ساعف��ة  يون���س  خ��ان  �سرط��ة  �إد�ر�ت 
خال �سه��ر رم�سان بهدف حتقي��ق حالة مرورية 
م�ستقرة يف �ل�س��و�رع و�ملفرتقات ود�خل �لأ�سو�ق 
، حيث مت تق�سيم فرت�ت �نت�سار عنا�سر �ل�سرطة 

على فرت�ت لتغطي �لعمل على مد�ر �ل�ساعة.
ولف��ت �ل��رمي �إىل �أنه يت��م ن�سر عنا�س��ر �سرطة 
�لليلي��ة خا�س��ة وق��ت �س��اة  �لف��رتة  �مل��رور يف 
�لرت�وي��ح بالق��رب م��ن �مل�ساج��د �لرئي�س��ة نظرً� 
�لت��ي  لتكد���س �مل�سل��ني يف تل��ك �ملناط��ق �لأم��ر 
تتطل��ب وج��ود عنا�س��ر �سرط��ة �مل��رور لت�سهي��ل 
�حلركة عل��ى �مل�سلني ومنع �ل�سرقات من مركبات 

�ملو�طنني �ملتو�جدين يف هذه �مل�ساجد.

و�أك��د �ل��رمي �إىل من��ع �سرطة �مل��رور منع��ًا باتًا 
�إغ��اق �أي �سارع خ��ال �أيام �سه��ر رم�سان �ملبارك 
، وكذل��ك �إل��ز�م �ل�سائق��ني بالتحمي��ل و�لتنزي��ل 
د�خ��ل �لكر�جات �ملخ�س�سة لع��دم �إعاقة حركة 

�ل�سري.
وطال��ب مدير �سرط��ة مرور حمافظ��ة خانيون�س 
و�سعته��ا  �لت��ي  بالقو�ن��ني  باللت��ز�م  �ملو�طن��ني 
منظم��ة  �ل�س��و�رع  تبق��ى  ك��ي  �مل��رور  �سرط��ة 
طري��ق  يف  عو�ئ��ق  �أي  و�س��ع  وع��دم  ومفتوح��ة 
�ملو�طن��ني يف �ل�سو�رع �لرئي�سي��ة، معربًا عن �أمله 
�أن ي�ساع��د �ملو�طن��ون يف حتقيق خط��ة �ل�سرطة 

خال رم�سان.

استنفرت كافة عناصرها

مرور خانيونس ُتعد خطة لتعزيز السالمة المرورية خالل شهر رمضان
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غزة-�لر�أي-فل�سطني عبد �لكرمي
فيه��ا  م��دور  وحمد���س  فين��ا  ور�يح��ة  ما�سي��ة  "دني��ا 
علينا...�لكهرب��ا قاطعة و�ملية و�حل�س��ار ��ستد علينا"، 
ي��ارب ح��ن قلوب �لنا���س و�أ�سلح ما بني فت��ح وحما�س"، 
�مل�سحر�ت��ي  �س��وت  ي�س��دح  و�ملو�وي��ل  �لأغ��اين  به��ذه 
يو�س��ف ر�سو�ن يف �أرجاء مع�سكر �ل�ساطئ بغزة لإيقاظ 

�لنائمني لتناول وجبة �ل�سحور.
ويلج��اأ �لكث��ري من �سباب قط��اع غ��زة �إىل ت�سحري �أهايل 
�حل��ي �ل��ذي يقطنون في��ه، باعتب��ار هذه �ملهن��ة م�سدر 
رزق موؤق��ت لهم يف ظ��ل �لظروف �لقت�سادي��ة �ل�سعبة 

و�حل�سار �ملطبق.

مهنة مميزة
"�ل��ر�أي" عا�س��ت بع���س �للحظ��ات م��ع �ل�س��اب يو�سف 
�ل��ذي حت��دث ع��ن بد�ي��ات عمل��ه يف مهن��ة �مل�سحر�تي 
وع��ن كيفية ور�ثتها، يقول لل��ر�أي:" كنت �أخرج برفقة 
�أح��د �مل�سحرين منذ �ثنا ع�سر عاما ومن ثم توقفت عن 
�لعم��ل لأ�سب��اب خا�سة، و�سرع��ان ما ع��دت لتلك �ملهنة 
منذ ثاث �سنو�ت، وح�سل��ت على ت�سريح من قبل وز�رة 
�لد�خلي��ة و�أعجبتني"، مو�سحا باأن ه��ذه �ملهنة مميزة 
ومن �ل��رت�ث �لقدمي لل�سعب �لفل�سطيني وعادة نعتز بها 

ونتو�رثها عن �أجد�دنا.
وعن��د �ق��رت�ب عقارب �ل�ساع��ة من �لو�ح��دة و�لن�سف 
بعد منت�سف �لليل ي�ستعد يو�سف كعادته يف كل ليلة من 
لي��ايل رم�سان، ومن ثم يبد�أ يف ح��و�يل �ل�ساعة �لثانية 
قب��ل �لفج��ر بجولت��ه �لليلية يف �س��و�رع و�أزق��ة مع�سكر 
�ل�ساطئ غرب مدينة غزة، وهو يردد �لأنا�سيد ير�فقه 
ق��رع طبلته، حيث ينادي باأ�سه��ر �لعبار�ت �لتي يرددها 
�مل�سحر�ت��ي" ��سحى يا نامي وحد �لد�مي" بهدف �إيقاظ 

�لنا�س لل�سحور.
وي�سعر �مل�سحر�تي بال�سعادة و�لفرحة متاأ قلبه حينما 
يج��د تفاعا �إيجابيا وكبري� من قب��ل �ملو�طنني خا�سة 
كب��ار �ل�سن و�لأطف��ال �لذي��ن ينتظرونه عل��ى �لأبو�ب 
تعبري� عن فرحتهم بروؤيته وهو يقرع على �لطبلة �لتي 

يرتدد �سد�ها د�خل �لأزقة و�ل�سو�رع �ملرت�بطة.

أجواء رمضانية جميلة
وج��ود  �إن  حمم��د:"  ح�س��ني  �ملو�ط��ن  ويق��ول 
و�لأم��ن  بالطماأنين��ة  �لنا���س  ي�سع��ر  �مل�سحر�ت��ي 
و�لتعا�س��د �ملجتمعي، خا�سة يف ظ��ل حاجة �لنا�س 
ملث��ل هذه �لأج��و�ء �لرم�سانية �جلميل��ة �لتي تدل 
عل��ى عر�ق��ة �لتاري��خ �لفل�سطين��ي"، مو�سح��ا �أن��ه 
يه��رع �إىل �لوق��وف عل��ى �لب��اب عن��د �سم��اع �سوت 

�مل�سحر�تي �آتيا من بعيد.
ويوؤك��د يف حديث��ه للر�أي، �أنه بالرغ��م من وجود �لكثري 
م��ن �لأدو�ت و�لأجهزة �حلديثة �لت��ي تغني �ل�سائمني 
عن وج��ود �مل�سحر�تي م��ن �أجل تناول وجب��ة �ل�سحور، 
�أن  �إل  وغريه��ا،  �لرقمي��ة  و�ل�ساع��ات  �ملنبه��ات  مث��ل 
�مل�سحر�ت��ي يت�سب��ب يف خل��ق �أج��و�ء م�سحون��ة باحلب 

و�لود و�للتفاف �ل�سعبي.

ينادي للرواتب والكهرباء 
عن��د  �لنائم��ني  و�إيق��اظ  �لت�سح��ري  �ساع��ات  وتتمي��ز 
يو�س��ف عندما ينادي وهو يردد بع�س �ملو�ويل �لدينية 
و�ل�سع��ار�ت �لوطنية �لتي تطالب بالوحدة بني �سطري 
�لوط��ن ورف��ع �حل�س��ار ع��ن غ��زة، و�لدع��وة بالرحمة 
لل�سه��د�ء و�ل�سفاء للجرح��ى، �إىل جانب بع�س �لأغاين 

و�لأنا�سيد �لتي تعر عن �لو�قع �ل�سيا�سي. 
وفيما يتعلق باملو�قف �لطريفة �لتي حدثت معه خال 
�لت�سح��ري، ي�سي��ف:" كث��ري� ما �أج��د كبار �ل�س��ن يقفون 
على �لأبو�ب بانتظار و�س��ويل، حيث يحاولون �إجباري 
عل��ى تناول وجب��ة �ل�سحور معهم، �لأم��ر �لذي يجعلني 
�أ�سع��ر بال�سع��ادة �لغام��رة، كما يطلب من��ي �لأطفال �أن 
�أن��ادي عل��ى كل و�حد منه��م با�سمه مث��ل حممد وبال 

وندى وغريهم من �ل�سغار".

ومن خ��ال حديث �مل�سحر�ت��ي يو�سف يتب��ني �أن هناك 
تفاع��ا كب��ري� م��ن �ملو�طن��ني مع��ه، حي��ث يطل��ب من��ه 
�لكث��ري من �لنا�س �أن يقوم باملناد�ة عليهم عند �لت�سحري 
وحتدي��د� �لرج��ال كب��ار �ل�سن، مث��ل عب��ارة "��سحى يا 
حمم��ود وح��د ربك �ملعب��ود"، وهو ما ي�سع��ره ب�سعادة ل 
تو�سف عندما ي�ستقبله �ملو�طنون وهم يهتفون با�سمه" 

و�سل �مل�سحر�تي �أبو �ل�سعيد ".
ويق��دم �لكثري من �ملو�طن��ني للم�سحر�تي وجبات �ل�سحور 
و�لع�سائ��ر و�حلل��وى تعبري� ع��ن فرحتهم بلقائ��ه وتلهفا 
لق��رع طبلت��ه لي��ا، يف م�سه��د جمي��ل يوؤك��د عل��ى م��دى 
�لتعا�س��د و�لتما�س��ك ب��ني �أبن��اء �أهل غ��زة وكاف��ة �أبناء 
�ل�سع��ب �لفل�سطين��ي، و�لأج��و�ء �لمياني��ة �لرم�ساني��ة.  
وبع��د �نتهاء �سهر رم�س��ان يعود يو�س��ف �إىل مهنته، حيث 
يعم��ل حار�سا يف �إحدى �لعم��ار�ت �ل�سكنية بغ��زة، ولكنه 
ي�سط��ر للعمل يف مهنة �مل�سحر�تي ويتخذها و�سيلة للرزق 
ليح�س��ل منها عل��ى بع�س �مل��ال �لذي ي�ساع��ده يف حت�سني 

و�سعه �لقت�سادي، كونه �أب لثاثة �أطفال.
ووفق��ًا للع��اد�ت و�لتقالي��د �ملتع��ارف عليه��ا يف فل�سطني 
ف��اإن �أج��رة �مل�سحر�ت��ي يتلقاه��ا ليلة �لعيد ح��ني يعلن 
ع��ن �نته��اء �سهر رم�س��ان ودخول �أول �أي��ام عيد �لفطر، 
حي��ث يقوم بزيارة �لبيوت يف �ملنطقة �لتي كان يوقظها 
لل�سحور خال �ل�سهر �لف�سيل، و�لنا�س بدورهم يقومون 
بتقدمي �لنق��ود له و�سكره على ما قام به من جهد، وهو 

ما يعني منح �إكر�ميات. 
جدير بالذكر �أن �أول م�سحر�تي ظهر عام 238 هجري، 
وه��و و�يل م�س��ر عتب��ة ب��ن ��سح��اق، حي��ث كان يطوف 
�س��و�رع �لقاه��رة لي��ا لإيقاظ �لنا���س لتن��اول �ل�سحور 

��ستعد�د� ل�سيام يوم جديد من رم�سان.
ون��درج هنا �أهم ما ينادي ب��ه �مل�سحر�تي خال عمله يف 

�إيقاظ �لنائمني يف �سهر رم�سان..
�لكهرب��ا قاطع��ة و�لنا�س خارج �لبي��وت.. ل رو�تب ول 

فلو�س
 من عندك ياربي هدي �لنفو�س...

 ي��ا عامل �لكهربا قاطع��ة و�لنا�س بتجه��ز �ل�سحور على 
�سوء �لفانو�س.

المسحراتي "رضوان" يلون أزقة غزة بأغاني على وقع الظالم
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غزة- �لر�أي
م��ع حل��ول �ل�سه��ر �لف�سي��ل ويف وق��ت �زدي��اد �إقب��ال 
مباح��ث  ت�س��رع  �لغذ�ئي��ة،  �ل�سل��ع  عل��ى  �ملو�طن��ني 
�ل�سرط��ة  يف  �لعام��ة  للمباح��ث  �لتابع��ة  �لتموي��ن 
�لفل�سطيني��ة، بتطبي��ق خطته��ا �ل�سنوي��ة م��ن خال 
متابعة �لأ�سو�ق و�ملحال �لتجارية، و�ل�سلع، ومر�قبة 
�أ�سعاره��ا ومن��ع ��ستغ��ال �لتج��ار، و�سم��ان �ساحية 

تلك �ل�سلع �لغذ�ئية لا�ستخد�م �لأدمي.
ويف ه��ذ� �ل�سياق ق��ال �ملقدم حمم��د �ملع�سو�بي مدير 
مباحث �لتموين: "تتمثل مهمتنا يف متابعة ومر�قبة 
�لأ�س��و�ق وتنظي��م حم��ات تفتي�سية عل��ى �ملن�ساآت، 
و�مل�سانع، وثاجات حفظ �لأغذية، وخمازن تخزين 
�لب�سائع، بالإ�سافة �إىل مر�قبة �أ�سعار �ل�سلع و�لتاأكد 

من �ساحيتها، ومتابعة �ملخالفني من �لتجار".
و�أ�سار �إىل �أن �سهر رم�سان ي�سهد �إقبال �ملو�طنني على 
بع���س �ل�سل��ع �لتمويني��ة، حي��ث يتم �لهتم��ام بهذه 
�ل�سلع ومتابعته��ا ب�سكل خا�س مثل "م�سانع �لع�سائر، 
و�لأجب��ان، و�لتم��ور، �حللويات، وغريها م��ن �ل�سلع"، 
وذلك من خال �لتن�سي��ق مع �جلهات �ملخت�سة وعمل 

فرق تفتي�سية م�سرتكة على مد�ر �ل�ساعة.

جوالت تفتيشية
وتنظم مباح��ث �لتموين جولت ميد�ني��ة تفتي�سية 
د�خ��ل �أ�سو�ق قطاع غ��زة، وت�ستنفر جمي��ع �لعاملني 
فيها خال هذ� �ل�سهر، بالتعاون مع �جلهات �ملخت�سة، 

وذل��ك به��دف متابع��ة �لب�سائ��ع و�ل�سلع ب�س��كل يومي 
وعلى مد�ر �ل�ساعة، يف �سبيل حماية �مل�ستهلك.

�لتفتي�سي��ة  �جل��ولت  �أن  �ملع�سو�ب��ي  �ملق��دم  وب��نينّ 
تهدف �أي�س��ًا �إىل �لتاأكد من �ساحية �ل�سلع �لغذ�ئية 
�ملوج��ودة د�خ��ل �لأ�س��و�ق و�ملتاج��ر، لفت��ًا �إىل �أن��ه 
ويف ح��ال �سب��ط ب�سائ��ع فا�س��دة يت��م عم��ل حم�س��ر 
�إت��اف لها، ل�سمان عدم ��ستهاكها من قبل �ملو�طنني، 

و�تخ��اذ �لإج��ر�ء�ت �لقانوني��ة بح��ق مروج��ي تلك 
�لب�سائع وجتارها.

و�أو�س��ح �أن �لإجر�ء�ت تتخذ بح��ق �لتجار بالتدريج 
�ملنتهي��ة  �لب�سائ��ع  كان��ت  ف��اإن  �ملخالف��ة،  ح�س��ب 
�ل�ساحي��ة كمياته��ا قليل��ة ومل ينتب��ه له��ا �لتاج��ر 
م��ع �سغط �لعمل، يت��م �لكتفاء بعم��ل حم�سر �إتاف 
فق��ط، ولك��ن! يف حال كان��ت �ملو�د �مل�سبوط��ة كبرية، 

ويوجد تعمد من قبل �لتجار، يتم �تخاذ �لإجر�ء�ت 
�لقانونية بحقهم وحتويل تلك �لق�سايا �إىل �لنيابة.
وتعم��ل مباح��ث �لتموي��ن بالتن�سيق مع ع��دة وز�ر�ت 
�إىل  و�لزر�ع��ة" بالإ�سافة  و�ل�سح��ة  "كالقت�س��اد، 
�سرط��ة �لبلديات، منوهًا �إىل �أن ل��كل وز�رة تخ�س�س 

معني، وجميعها يهدف حلماية �مل�ستهلك.

المفرقعات النارية
�أك��د  �لناري��ة  و�لألع��اب  باملفرقع��ات  يتعل��ق  وفيم��ا 
�ملع�سو�ب��ي �أن مباحث �لتموي��ن تتابع عن كثف جتار 
ومروج��ي تل��ك �لألعاب، كونه��ا ت�سبب �إزعاج��ًا كبريً� 
للمو�طنني، وخطر على �لأطف��ال و�ملمتلكات �لعامة، 
لفت��ًا �إىل �أن��ه مت تنظي��م حم��ات مكثفة قب��ل �سهر 
رم�س��ان على جت��ار �لألعاب، ومت حتذيره��م من �لعام 

�ل�سابق.
و�أو�س��ح �أن��ه مت م�سادرة كميات كبرية م��ن �ملفرقعات 
خ��ال تلك �حلمات، م�س��ريً� �إىل �أن هناك �رتياح من 
قبل �ملو�طنني هذ� �لعام، حيث لوحظ �نخفا�س عدد 

�ل�سكاوى �ملقدمة من قبلهم.
و�أه��اب مدي��ر مباح��ث �لتموي��ن بجمي��ع م�ستهلكي 
�سلع��ة  لأي  �سر�ئه��م  عن��د  �لتمويني��ة،  �ل�سل��ع 
ب�سرورة �لنظر لتاريخ �إنتاج و�ساحلية تلك �ل�سلع، 
و�لتاأكد من عدم وجود ف�س��اد ظاهر عليها، وتبليغ 
�جله��ات �ملخت�سة يف حال وج��ود �أي من ذلك لعمل 

�لإجر�ء�ت �لقانونية.

خالل شهر رمضان

صور مباحث التموين..
 متابعة لألسواق ومراقبة دورية للسلع الغذائية
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وجبات خفيفة صحية تشعرك بالشبع طوال النهار
ال�صحة واحلياة

�إعد�د/ خ�سرة حمد�ن

غزة- �لر�أي
ي�س��كل تن��اول كمي��ات كب��رية م��ن �لأطعم��ة، 
�ل�سب��ب �لرئي�س��ي للبد�ن��ة و�كت�س��اب �ل��وزن 
�لز�ئد، وخال �لنهار ي�سعر �لكثريون باجلوع، 
و�لرغب��ة بتن��اول وجبات �سريع��ة تخفف من 

جوعهم �إىل حني موعد �لغد�ء.
وتتمي��ز بع���س �لأطعم��ة بقدرته��ا عل��ى منح 
�ل�سعور بال�سبع و�لتخم��ة لوقت طويل ن�سبيًا، 
ويخف��ف ذل��ك م��ن كمي��ات �لطع��ام �لت��ي يتم 
تناوله��ا خال �لنهار، ويقلل من خطر �ل�سمنة 
�سحيف��ة  و�أوردت  �لز�ئ��د،  �ل��وزن  و�كت�س��اب 
هافينغت��ون بو�س��ت جمموع��ات م��ن �لو�سفات 
�لب�سيط��ة لأطعمة �سحية خفيف��ة تغني عن 

�لوجبات �جلاهزة من �ملطاعم.

-1 الحمص والخضار
ت�س��كل وجب��ة �حلم���س م��ع �خل�س��ار وجب��ة 
�سحي��ة متكامل��ة، حي��ث حتت��وي �خل�سرو�ت 
عل��ى  و�لأ�سف��ر  �لأحم��ر  و�لفلف��ل  كاجل��زر 
ن�سب��ة عالي��ة م��ن �لفيتامين��ات و�ملع��ادن، يف 
ح��ني �أن �حلم�س �أحد �أه��م م�ساد �لروتينات 

�لنباتية.

-2 اللبن الزبادي مع التوت
ي�ساع��د �لل��ن �لزب��ادي عل��ى �لتخفي��ف م��ن 
�ل�سعور باجلوع خ��ال �لنهار، وهو م�سدر غني 
�ختي��ار  و�لروتين��ات، ويف�س��ل  بالكال�سي��وم 
�لل��ن �ملن��زوع �لد�س��م للح�س��ول عل��ى وجب��ة 

منخف�س��ة يف �ل�سع��ر�ت �حلر�ري��ة، �أما �لتوت 
فه��و ي�ساعد يف �حل�سول عل��ى جرعة �إ�سافية 

من �لألياف و�ملو�د �مل�سادة لاأك�سدة.

-3 شوربة الحبوب والخضار
يعد �حل�س��اء خيارً� منا�سبًا لأن��ه يجمع عددً� 
كبريً� من �خل�سرو�ت و�حلبوب يف طبق و�حد، 
وبالإ�سافة �إىل �أنه��ا حتتوي على ن�سب عالية 
م��ن �لفيتامينات و�ملع��ادن و�لروتين��ات، فاإن 
�ل�سوربة حتت��اج �إىل وقت �أطول من �ل�سطائر 
لتناولها، وبالتايل �لتخفيف من كمية �لطعام 

�مل�ستهلكة.

-4 الجبنة والحبوب الكاملة

�لد�س��م،  خالي��ة  �جلبن��ة  ت�س��كل  �أن  ميك��ن 
و�ملقرم�س��ات �مل�سنوع��ة م��ن �حلب��وب �لكاملة 
للكب��ار  منا�سب��ة  �سحي��ة  خفيف��ة  وجب��ة 
عل��ى  �جلبن��ة  حتت��وي  حي��ث  و�ل�سغ��ار، 
�لكال�سي��وم و�لروتين��ات، يف حني �أن �حلبوب 
�لكاملة ت��زود �جل�سم بالألي��اف �لتي ت�ساعد 

على �ل�سعور بال�سبع.

-5 شرائح التفاح مع زبدة 
اللوز

يع��د �لتف��اح م��ن �أه��م �لفو�ك��ه �لت��ي ين�س��ح 
�لأطب��اء بتناولها يوميًا، فه��ي غنية بالألياف 
ومنخف�سة �ل�سعر�ت �حلر�رية، يف حني تنمح 

زبدة �للوز �جل�سم �لطاقة �لتي يحتاجها.
عصي��ر  م��ع  المكس��رات   6-

الخضار
ميك��ن �عتبار ه��ذه �لوجب��ة مثالي��ة بالن�سبة 
للريا�سي��ني، �أو �لأ�سخا���س �لذي��ن ل ميلك��ون 
�لوق��ت لتح�س��ري وجب��ة �سحي��ة، �إذ يحت��وي 
ع�سري �خل�س��ار منخف�س �ل�سوديوم على ن�سب 
عالي��ة م��ن فيتام��ني �س��ي و�لبوتا�سي��وم، كم��ا 
تزود �ملك�سر�ت �جل�سم بالروتينات و�لألياف 

و�لدهون �ل�سحية.

-7 الموز المجمد وزبدة الفول 
السوداني

تق�س��ر �مل��وزة وتده��ن بكمية من زب��دة �لفول 
�ل�س��ود�ين ل تزيد ع��ن ملعقة، ومن ثم جتمد 
يف �لثاج��ة، �إىل ح��ني �حلاج��ة �إىل تناولها، 
وميك��ن �حل�س��ول عل��ى فو�ئد غذ�ئي��ة كبرية 
م��ن ه��ذه �لوجب��ة، حي��ث ي�سته��ر �مل��وز باأن��ه 
�أه��م م�سدر للبوتا�سي��وم، كما �أن زب��دة �لفول 
م��ن  عالي��ة  ن�سب��ة  عل��ى  حتت��وي  �ل�س��ود�ين 

�لدهون �ل�سحية للقلب.

-8 البوشار
م��ا ميي��ز �لبو�س��ار �أن��ه م�سن��وع م��ن �حلب��وب 
�لكامل��ة، وتع��ادل وجب��ة من��ه مكون��ة م��ن 3 
�أك��و�ب وجب��ة مكون��ة م��ن ك��وب و�ح��د م��ن 

�ملعجنات و �لبطاطا

غزة- �لر�أي
قال��ت وز�رة �لرتبي��ة و�لتعلي��م �لع��ايل بغزة:” 
�إن خط��ة حكوم��ة �لحت��ال �لإ�سر�ئيل��ي �لتي 
تزع��م بتح�س��ني  نوعية �لتعلي��م يف �لقد�س  هي 
خطة متطرف��ة و�إجر�ء جديد �سمن �سل�سلة من 
�لإج��ر�ء�ت �خلا�س��ة بتهويد �لتعلي��م و�ملدينة 

�ملقد�سة.
و�أ�ساف��ت �ل��وز�رة يف ت�سري��ح �سحف��ي "�إن هذه 
�خلط��ة �سرتك��ز عل��ى �إح��د�ث تغي��ري كب��ري يف 
���س للطلب��ة �لفل�سطيني��ني يف  �ملناه��ج �لت��ي ُتدرنّ
و�ملد�ر���س  �لطلب��ة  عل��ى  و�لت�سيي��ق  �لقد���س  

�لفل�سطينية".
ولفت��ت �ل��وز�رة �إىل �أن “�إ�سر�ئي��ل” مار�س��ت يف 
�ل�ساب��ق �لكثري من �خلط��و�ت �لعن�سرية يف هذ� 
�ملجال ومنها  �لعتد�ء على �ملناهج �لفل�سطينية 
كل  و�إلغ��اء  حمتوياته��ا  وت�سوي��ه  �لقد���س  يف 
�ملفاهي��م �لوطني��ة منه��ا، فعل��ى �سبي��ل �ملثال مت 
�إلغ��اء م�سطلح��ات �لنكب��ة وفل�سط��ني وحائ��ط 
�لفل�سطين��ي  �لن�سي��د  �إلق��اء  من��ع  ومت  �ل��ر�ق 
و�مل�سج��د  و�لقد���س  فل�سط��ني  تاري��خ  وطم���س 

�لأق�س��ى وطم�س �لتاري��خ �لإ�سامي و�لعربي يف 
فل�سطني.

و�أ�س��ارت �إىل �أن �لحت��ال مين��ع متري��ر جمي��ع 
�ملفاهيم �لتي تتعلق بالحتال وجر�ئمه ودوره 

يف ماأ�ساة �ل�سعب �لفل�سطيني.
يف  �لحت��ال  �إج��ر�ء�ت  �أن  �ل��وز�رة  و�س��ددت 
�لقد���س مرفو�س��ة و�أن طلبتن��ا ومد�ر�سن��ا له��م 
�حلق يف �حل�سول على �لتعليم  �لوطني و�لنوعي 
�لذي ي�ستمل على �ملفاهيم �لوطنية و�لإ�سامية 
�حلقيقي��ة بعيدً� عن �لت�سوي��ه وهذ� حق كفلته 

كافة �ملو�ثيق و�لأعر�ف �لدولية.
ودع��ت وز�رة �لتعلي��م بغ��زة �إىل توحيد �ل�سف 
�لحت��ال  خمطط��ات  عل��ى  لل��رد  �لفل�سطين��ي 
�لعربي��ة  �ل��دول  دع��ت  كم��ا   ، ومو�جهته��ا 
و�لإ�سامي��ة و �ملوؤ�س�س��ات �لدولي��ة و�حلقوقية 
و�ملوؤ�س�س��ات �لت��ي تخت���س بالتعلي��م و�لطفول��ة 
عر �لعامل ب�سرورة �لتدخل لوقف �لإجر�ء�ت 
ل��كل  و�لت�س��دي  �لحتالي��ة  و�لنته��اكات 
�ملخطط��ات �لتي ت�ستهدف تهويد مدينة �لقد�س 

و�لتعليم فيها.

التعليم بغزة: خطة االحتالل التعليمية بالقدس تهويدية خطيرة
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غزة- �لر�أي
خ��ال  غ��زة  مدين��ة  �أ�س��و�ق  تن�س��ط 
�ل�سه��ر �لف�سي��ل بحرك��ة �ملو�طنني، يف 
ظل �أج��و�ء رم�سانية مفعمة بالن�ساط 
و�حليوية ي�سودها �لأمن و�لطماأنينة.

ه��ذه �ل�س��ورة �مل�سرق��ة لأ�س��و�ق غزة 
وز�رة  �أبن��اء  جه��ود  ر�سمته��ا  �لآمن��ة 
�لأمني��ة  و�أجهزته��ا  �لد�خلي��ة، 
�ملخت�سة، �لذين و��سل��و� �لليل و�لنهار 
م��ن �أجل توف��ري �سبل �لر�ح��ة و�لأمان 

للمو�طن.
غ��زة  مدين��ة  يف  �لأ�س��و�ق  وتزين��ت 
باأنو�ع خمتلفة من �ل�سلع مع قدوم �سهر 
رم�س��ان �ملبارك هذ� �لعام و�لتي تهدف 

جلذب �أنظار �ملو�طنني �إليها و�سر�ئها.

أجواء رمضانية يسودها األمن والطمأنينة

صور/ أسواق مدينة غزة تنثر زينتها في الشهر الفضيل
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ل يبتع��د جن��ود �لحت��ال ع��ن �ل�ساح��ات، لكنه��م 
يقف��ون ب�سمت جتاه �سعائ��ر �لعباد�ت �لت��ي ميار�سها 
�مل�سلم��ون به��دوء وطماأنين��ة، �إل �أن��ه ل يكمُل عليهم 
�أجو�ئه��م �لإميانية �إل وقد �ختل��ق بع�س �مل�سايقات 

بحقهم.

خاليا نحل تنتج عساًل
�لبل��دة  �أزق��ة  �سق��وف  م��ن  �مللون��ة  �لرثي��ا  "تت��دىل 
�لقدمية، وتتق��دم �لزينة �لرم�ساني��ة �مللونة �أبو�ب 
ومد�خ��ل �مل�سج��د �لأق�س��ى بحلول �سه��ر �خلري للعام 
�لثال��ث عل��ى �لت��و�يل، يف �لوق��ت �ل��ذي يح��رم في��ه 
�مل�سلم��ني م��ن �لو�س��ول �إىل حماربي��ه لل�س��اة فيه"، 
به��ذه �ملام��ح �لرم�ساني��ة �لب�سيط��ة ح��اول بع���س 
�ل�سب��ان جاهدين �إظهار �مل�سج��د �لأق�سى باأبهى حلة 

ل�ستقبال �سهر رم�سان �ملبارك.
وك��ي تقرتب "�ل��ر�أي" م��ن �ملظاه��ر �لرم�سانية �لتي 
يعي�سها �مل�سج��د �لأق�سى �ملبارك حتدثت �إىل �لفنان 
�ملقد�س��ي عبد�جلليل �لر�زم، و�ل��ذي يقطن على بعد 

�أمتار من �مل�سجد �لأق�سى �ملبارك.
يب��ذل �لفن��ان �ل��ر�زم برفق��ة جمموعة م��ن �ل�سبان 
�ملقد�سي��ني �لذي��ن �أطلق��و� عل��ى �أنف�سه��م "جمموعة 
ب��اب حطة" ق�سارى جهده��م لتجهيز زينة رم�سانية 
م��ن �أب�س��ط �لإمكاني��ات، ملنح قب��ة �ل�سخ��رة �بتهجًا 
رم�سانيا، ولإك�ساب �مل�سل��ني بد�خله فرحة ��ستقبال 
�ل�سهر، ولتغلب عليه �س��ور �لطابع �لإ�سامي يف �أم�س 

�لأوقات حاجة لذلك.
"�إع��ادة ��ستخد�م �مل��و�د �ل�سديقة للبيئة، وخا�سة 
زجاج��ات �ملياه �لفارغة وعب��و�ت �ملاأكولت �ل�سغرية 
و�ملتو�سط��ة، و��ستغ��ال �لنفاي��ات �ل�سلب��ة"، هك��ذ� 
ي�ستغ��ل �لفن��ان �ل��ر�زم وثلة م��ن �ل�سب��ان �ملقد�سيني 
�مل��و�د �ملتوف��رة ل�سناعة �لبهج��ة يف �أ�سعب �لظروف 

�لتي مير بها �مل�سجد �لأق�سى �ملبارك.
ويق��ول �ل��ر�زم ل�"�ل��ر�أي" �أن��ه رغ��م ب�ساط��ة �لعمل 
و�لإمكاني��ات �لت��ي نقدمها جلدر�ن �مل�سج��د �لأق�سى 
م �لحتال فيه ن�س��ر �لكلمات  يف �لوق��ت �ل��ذي يح��رنّ
�إ�سامي��ة  �إىل  ت�س��ري  �لت��ي  و�لعب��ار�ت  �لإ�سامي��ة 

�مل��كان بال�سكل �ل�سريح، نح��اول جاهدين بالتفاو�س 
�إليه��م لإقناعه��م بتعليق �لزين��ة و�لأ�س��و�ء وبع�س 

�لفو�ني�س �مل�سنوعة من �لكرتون و�لورق �ملقوى.
ويعت��ر �لفنان �ل��ر�زم �أن تعليق �لزين��ة �لرم�سانية 
يف �أزق��ة �لبل��دة �لقدمي��ة و�أ�س��و�ق �لقد���س، م��ا هي 
�إل تعبري ع��ن �ل�سعائر �لإ�سامي��ة و�إ�سعار �ملر�بطني 

بقد�سية �ملكان.

اقتحامات صباحية
عل��ى حاف��ة �أعت��اب �ملدينة �لقدمي��ة وقف��ت تتاأمل 
تفا�سي��ل مدينته��ا �لذهبي��ة ،وم��ن باب لآخ��ر بد�أت 
تنتق��ل وكاأنه��ا تود ��س��رت�ق خر جدي��د �أو حدث ما 

تخ�سى على مدينتها منه.
�ل�سحافي��ة �ملقد�سي��ة جمان �أب��و عرف��ة و�لتي على 
مقرب��ة يومية من مد�خ��ل و�أبو�ب �مل�سج��د �لأق�سى 
جن��ود  ��ستفت��اح  ع��ن  "�ل��ر�أي"  �أخ��رت  �ملب��ارك، 
�لحت��ال يومي��ا باقتحام��ات متو��سل��ة تب��د�أ م��ن 

�ل�سباح وحتى وقت �لظهرية.

وع��ن قائمة �ملمنوع��ات من دخول �مل�سج��د �لأق�سى، 
تقول �أبو عرفة �أن "�لقائمة �لذهبية" و�لتي ي�سميها 
عدده��ا  ي��زد�د  �ل�س��ود�ء"  ب�"�لقائم��ة  �لحت��ال 
يوم��ًا بعد يوم حت��ى تعدى �إىل �أكرث م��ن �ستني �مر�أة 
وبع�س حر����س �مل�سجد �لأق�سى م��ن �لرجال، ل�سعور 
�لحت��ال باخلط��ر �ل��ذي يه��دد �أمن��ه و��ستق��ر�ره، 
�إل �أن �ملر�بط��ات ل ي�سلم��ن باأم��ور �لإبع��اد و�ملنع من 
�لدخول وخا�سة قب��ل بدء �سهر رم�سان �ملبارك، مما 
يدفع به��ن للرباط على �لأب��و�ب لإغاظة �لحتال 
و�إي�س��ال ر�سائله��ن باأنه��ن ل ميكن له��ن �لتزحزح عن 

مبادئ �لدفاع عن �مل�سجد �لأق�سى.
وقال��ت �أب��و عرف��ة �أن �لفتي��ات ي�سكل��ن جمموع��ات 
متع��ددة تهت��م برتتيب �سف��وف �مل�سلني �أثن��اء �ساة 
�لرت�وي��ح وخدمة �مل�سل��ني وتوزيع �لفط��ار يف وقت 
�آذ�ن �ملغ��رب، منوهة �إىل �أن رغ��م تنغي�س �لحتال 
عل��ى �مل�سل��ني �إىل �أن �لتو�ف��د �إىل �ساح��ات �لأق�سى 
ي��زد�د عام��ًا بع��د من كاف��ة �أنح��اء �ل�سف��ة ومدينة 

�لقد�س.

داخل باحات المسجد األقصى .. أجواء رمضانية مبتورة
غزة- �لر�أي - �آلء �لنمر

م��ع �ق��رت�ب �ل�سم���س ملغيبه��ا تنتع���س 
باحات �مل�سجد �لأق�سى �ملبارك بت�سدر 
"مو�ئ��د �لرحم��ن" يف م�سه��د رم�ساين 
ي�س��رح �س��دور م�ساهديها ع��ر �سا�سات 
�لتلف��زة، فتعل��و� �أ�س��و�ت �لبته��الت 
وتك��رث �لدع��و�ت �ملنبعث��ة م��ن �مل��اآذن 

وي��ودع �ل�سائمون م�ساحفهم، ويرك�س 
�لأطف��ال نح��و ذويه��م لان�سم��ام �إىل 
جانبه��م ��ستعد�دً� ل�سم��اع �آذ�ن �ملغرب 
كاإذٍن ببدء �لإفطار.  على هيئة �سطور 
و�لألب��ان  و�لتم��ور  باملي��اه  مر�سوف��ة 
ووجب��ة �لإفط��ار �لرئي�سية، م�سفوفة 
لوح��ة  يف  �لوت��رية  ذ�ت  عل��ى  تباع��ًا 

فنية ت�سي بالأج��و�ء �لرم�سانية دون 
مقدم��ات، فين�س��م �ل�سائم��ون حوله��ا 
بانتظام ودون تز�ح��م، يرفع جميعهم 
�ملحت��ل  مل�سجده��م  بالدع��اء  �أيديه��م 
بامل�سلم��ني  �لبي��ت  ه��ذ�  يعم��ر  "ب��اأن 
و�مل�سل��ني، و�أن يعيد عليهم رم�سان وقد 

حترر �لبيت من دن�س بني يهود".
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غزة- �لر�أي
دع��ت مديري��ة �لدف��اع �مل��دين �ملو�طنني، 
و�لوقاي��ة  �ل�سام��ة  �إر�س��اد�ت  لتب��اع 
ا  �ملنزلية، خال �سهر رم�سان �ملبارك حر�سً
عل��ى �سامتهم وحفاظ��ًا عل��ى ممتلكاتهم، 

خ�سية وقوع �حلو�دث �ملنزلية.
وذك��رت مديرية �لدفاع �مل��دين يف تقرير 
��ل، جمل��ة م��ن �لإر�س��اد�ت، لتجن��ب  مف�سنّ
خ��ال  حدوثه��ا  ي��زد�د  �لت��ي  �ملخاط��ر 
ه��ذ� �ل�سه��ر �لف�سي��ل، خا�س��ة يف �ملطاب��خ 
�لعام��ة  و�ملطاع��م  و�ملطاب��خ  �ملنزلي��ة، 

"�ل�سعبية".

إرشادات للمواطنين
ون�سح��ت �ملو�طن��ني بالإكث��ار م��ن �س��رب 
�لإفط��ار،  وبع��د  �ل�سح��ور  يف  �ل�سو�ئ��ل 
وتخفي��ف �حلركة ق��در �لإم��كان خا�سة 
يف �أوق��ات �حل��ر �ل�سدي��د، و�حلر�س على 
�خلروج يف �ساعات �ل�سباح و�أو�خر �لنهار، 
�إىل جانب �رتد�ء �ملاب�س �خلفيفة وذ�ت 

�لألو�ن �لفاحتة و�لف�سفا�سة.
دت على �س��رورة �لتاأك��د من عدم  و�س��دنّ
�أو  لل�سم���س  �لغ��از  �أنابي��ب  تعري���س 
بالإ�ساف��ة  للغ��از،  �ملو�سل��ة  �لأنابي��ب 
�إىل ع��دم ت��رك خز�نات �ملي��اه فارغة، 
وعدم �لتحمي��ل �لز�ئد و�ملتو��سل على 

�ملولد�ت �لكهربائية. 

إرشادات المطابخ المنزلية
وفيم��ا يخ�س �ملطاب��خ �ملنزلية، حذرت 
�مل��دين  للدف��اع  �لعام��ة  �ملديري��ة 

�ملو�طن��ني، م��ن خماطر �حل��و�دث �لتي 
تق��ع يف �ملطابخ �ملنزلية، �أثن��اء �إعد�د 
�سه��ر  يف  و�ل�سح��ور  �لإفط��ار  طع��ام 
رم�سان، نتيجة �رتف��اع درجة �حلر�رة 
وعدم �تب��اع �لأ�سالي��ب �ل�سليمة �أثناء 

�إعد�د �لطعام.
�مل��دين  �لدف��اع  مديري��ة  و�أو�س��ت 
بتجن��ب  �لبي��وت،  ورب��ات  �ملو�طن��ني 
خماطر �حلري��ق �لناجمة عن مام�سة 
�لزي��ت مل�س��ادر �لله��ب، من خ��ال عدم 
تعبئة �أو�ين �لقلي بالزيت عن �آخرها، 

خا�س��ة �أن �لزي��ت يتح��ول �إىل بخ��ار 
قاب��ل لا�ستع��ال عن��د درج��ة ح��ر�رة 

مئوية.  240
�أخ��ذ  �إىل  �لبي��وت  رب��ات  كم��ا ودع��ت 
�حليطة و�حلذر عند ت�سخني �لأطعمة 
�ملتابع��ة  خ��ال  م��ن  �مليكرووي��ف،  يف 
�لأو�ين  ��ستخ��د�م  وع��دم  �مل�ستم��رة 
متدي��د�ت  وتفق��د  د�خله��ا،  �ملعدني��ة 
�لغاز و�لتو�سيات �لكهربائية و�إجر�ء 

�ل�سيانة �لازمة لها.
و�أ�س��ارت �إىل �سرورة عدم �رتد�ء ربات 

�لبي��وت و�لعمال��ة �ملنزلي��ة للماب���س 
�مل��و�د  م��ن  �مل�سنوع��ة  �أو  �لف�سفا�س��ة 
�سريعة �ل�ستعال �أثناء �إعد�د �لطعام، 
و�لك�س��ف ع��ن �سام��ة متدي��د�ت �لغاز 
و�إغ��اق مفاتيح �لكهرباء بعد �لنتهاء 

من �إعد�د �لطعام.
ولفت��ت مديرية �لدف��اع �ملدين خال 
تقرير �إر�ساد�تها، �إىل �لتاأكد من ف�سل 
�لتيار �لكهربائي بعد �نتهاء ��ستخد�م 
�لأجهزة �لكهربائية، وو�سع �لأدو�ت 
ة )�ل�سك��ني و�ملق�س��ات( بعي��دً�  �حل��ادَّ

عن متناول �لأطفال.

المطابخ "الشعبية"
ونظ��رً� لكثافة عمل �ملطاب��خ و�ملطاعم 
�ل�سعبي��ة وزيادة �لإقبال عليها يف �سهر 
رم�س��ان �لف�سيل، ُتهيب مديرية �لدفاع 
و�ملطاب��خ،  �ملطاع��م  باأ�سح��اب  �مل��دين 
بو�س��ع �ملول��د�ت �لكهربائي��ة يف �أماكن 
�آمن��ة وجي��دة �لتهوي��ة ومنف�سل��ة عن 

�ملطبخ.
و�أك��دت على �سرورة وج��ود ��سطو�نات 
�إطف��اء كافي��ة كل50م، طفاي��ة وزن6 
ك، بالإ�ساف��ة �إىل �حلر���س على �إبعاد 
خ��ز�ن �لوقود، ع��ن �ملول��د �لكهربائي، 

وجعله منف�سًا عن �ملطبخ.
و�أو�ست ب�س��رورة �أن يكون جممع �لغاز 
خ��ارج �ملطب��خ، و�أن تك��ون �لتو�سي��ات 
بالإ�ساف��ة  حديدي��ة،  �أو  نحا�سي��ة 
�إىل توف��ري ع��دد كاٍف م��ن ��سطو�ن��ات 

�لإطفاء و�أنابيب �ملياه .
كم��ا و�أو�س��ت مديري��ة �لدف��اع �مل��دين 
بعمل منافذ تهوي��ة للمطابخ، وتدريب 
��ستخ��د�م  عل��ى  باملطاع��م  �لعامل��ني 
�إر�س��اد�ت  وو�س��ع  �لإطف��اء،  و�سائ��ل 

�ل�سامة د�خل �ملكان.
يف  �ملو�طن��ني  �مل��دين  �لدف��اع  ودع��ا 
لات�س��ال  ط��ارئ  �أي  ح��دوث  حال��ة 
بالرقم �ملجاين للدف��اع �ملدين 102 �أو 
�لرق��م �لوطني �ملج��اين 109 �خلا�س 
بالعملي��ات �ملركزي��ة، م��ن �أي هاتف �أو 

جو�ل.

غزة- �لر�أي
�أعلن��ت �لإد�رة �لعام��ة للفنون 
ب��وز�رة �لثقاف��ة �لفل�سطينية ، 
عن �إط��اق م�س��روع "جد�ريات 
فني��ة 2017"، و�ل��ذي ت�سع��ى 
�لق�ساي��ا  لإب��ر�ز  خال��ه  م��ن 
و�لرت�ثي��ة،  �لوطني��ة، 
و�ملجتمعي��ة، م��ن خ��ال �لف��ن 

�لت�سكيلي.
�سحل��وب  �أب��و  �أ.�إي��اد  وق��ال 
مدير د�ئرة �لفن��ون بالوز�رة: 
"يهدف �مل�سروع لارتقاء بالفن 
�لت�سكيل��ي �لفل�سطين��ي، ودع��م 
�لفنان��ني �لت�سكيلي��ني �ل�سباب، 
ر�سائ��ل  لإي�س��ال  بالإ�ساف��ة 
وطنية و�إن�سانية تعك�س �لوجه 
�لفل�سطيني،  لل�سع��ب  �حل�ساري 
و�سيت��م نقله��ا للع��امل من خال 

و�سائل �لإعام �ملختلفة".

"�إن  ع�سق��ول:  و�أ�س��اف 
عل��ى  ترتك��ز  �مل�س��روع  فك��رة 
عل��ى  فني��ة  جد�ري��ات  ر�س��م 
و�ملوؤ�س�س��ات  �ملد�ر���س،  بو�ب��ات 

�حلكومي��ة، و�ل�س��و�رع �لعام��ة 
قط��اع  حمافظ��ات  كاف��ة  يف 
غ��زة، بو��سط��ة جمموع��ة من 
�لر�سام��ني �ملحرتف��ني يف �لف��ن 

�أن  �إىل  م�س��ريً�  �لت�سكيل��ي"، 
ث��اث  �ستتن��اول  �جلد�ري��ات 
ق�ساي��ا �أ�سا�سي��ة، وه��ي ق�سايا 
وق�ساي��ا  فل�سطيني��ة،  وطني��ة 
ومو�سوع��ات  �جتماعي��ة، 

تر�ثية.
�ملو�سوع��ات  �أن  و�أو�س��ح 
و�لق�سايا �لتي يتناولها �مل�سروع 
�لرئي�سي��ة  �لغاي��ات  ترتج��م 
لل�سعب �لفل�سطين��ي ب�سكل عام 
�لفل�سطيني��ة  �لثقاف��ة  ووز�رة 
على وج��ه �خل�سو�س و�ملتمثلة 
�لوطني��ة  �لهوي��ة  تعزي��ز  يف 
�لنتم��اء  وقي��م  �لفل�سطيني��ة 
و�لت�س��دي  و�لتوعي��ة  للوط��ن، 
�لعاق��ة  ذ�ت  للم�س��كات 
�ل��رت�ث  وتعزي��ز  بالثقاف��ة، 
�حل�س��ارة  و�إب��ر�ز  �لوطن��ي 

�لفل�سطينية �لأ�سيلة.

و�أ�س��ار �إىل �أن �مل�سروع �سي�ستمر 
�أ�سه��ر  ثاث��ة  م��د�ر  عل��ى 
�بت��د�ًء م��ن �أول يوني��و �لقادم، 
وحت��ى �آخ��ر �أغ�سط���س، مبين��ًا 
�ستتمث��ل  �لأوىل  �ملرحل��ة  �أن 
م��ن  �مل�س��اركات  ��ستقب��ال  يف 
�لر�سامني، عل��ى �أن يتم �ختيار 
م��ع  تتنا�س��ب  �لت��ي  �مل�س��اركات 
�لب��دء  ليت��م  �مل�س��روع  �أه��د�ف 
لتنفي��ذ  �ملي��د�ين  بالعم��ل 
�لت��ي  �لأماك��ن  يف  �جلد�ري��ات 

�سيتم حتديدها.
من جهت��ه، �أو�سح �أ.ع��ارف بكر 
�لعام��ة  مدي��ر ع��ام �لعاق��ات 
و�مل�ساري��ع بال��وز�رة، �أن م�سروع 
جد�ري��ات فنية �سيت��م تنفيذه 
برعاي��ة �سرك��ة ج��و�ل، مثمنًا 
�مل�سه��د  رعاي��ة  يف  جهوده��ا 

�لثقايف �لفل�سطيني.

حرًصا على سالمتهم

الدفاع المدني يدعو المواطنين التباع إرشادات السالمة خالل رمضان

"الثقافة" ُتطلق مشروع "جداريات فنية" 
إلبراز القضايا الوطنية والتراثية
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أبو شهال: صرف رواتب 
التشغيل المؤقت 
بداية الشهر المقبل

غزة- �لر�أي
ك�س��ف وزير �لعم��ل يف حكوم��ة �لوفاق �لوطن��ي ماأمون 
�أب��و �سها، ع��ن موعد �س��رف رو�تب �لت�سغي��ل �ملوؤقت ) 

�لبطالة(  لكافة �مل�ستفيدين من هذ� �لرنامج.
وق��ال �أب��و �سه��ا "لل��ر�أي" �إن وز�رت��ه وبالتن�سي��ق م��ع 
وز�رة �ملالي��ة �ستق��وم ب�س��رف كافة �ملخ�س�س��ات �ملالية 
�مل�ستحقة لكافة �خلرج��ني و�لعمال �لذين �أنهو� عملهم 
�سمن برنامج �لبطالة �ملوؤقت د�خل �لوز�ر�ت �حلكومية 
وع�س��ر�ت �مل�سان��ع، بد�ي��ة �ل�سه��ر �ملقب��ل بالتز�من مع 

�سرف رو�تب موظفي �ل�سلطة �لفل�سطينية.
وكان��ت وز�رة �لعم��ل يف حكوم��ة �لوف��اق �لوطني بد�أت 
�لعمل �سمن برنامج "متكني �ل�سباب و�خلريجني" نهاية 
 2000 2016، حي��ث وف��رت يف ه��ذه �ملرحل��ة  �لع��ام 
فر�سة عمل )1000 عامل و 1000 خريج ( ملدة ثاث 

�سهور.
وبذل��ك �سيتمك��ن جميع �ملو�طن��ني �لذين عمل��و� �سمن 
��ست��ام  م��ن  و�خلريج��ني"  �ل�سب��اب  "متك��ني  برنام��ج 

رو�تبهم عن ثاثة �أ�سهر كاملة.

بالتزامن مع نزول رواتب السلطة

غزة- �لر�أي
�لت��ي  �لأنب��اء  �حلكوم��ي  �لعام��ي  �ملكت��ب  نف��ى 
حتدثت ع��ن �إقامة �ملق��ر �لد�ئم للجن��ة �لقطرية 
لإعم��ار غ��زة عل��ى �أر���س مهب��ط طائ��رة �لرئي�س 

�لر�حل �أبو عمار.
�لأر���س  �أن  �سحف��ي،  ت�سري��ح  يف  �ملكت��ب  و�أو�س��ح 
�لت��ي يبنى عليه��ا �ملقر تقع بج��و�ر �ملهبط يف �ر�س 
حكومي��ة كان متعدى عليها ل�سنو�ت طويلة قبل �أن 
يتم �ز�ل��ة �لتعديات وتخ�سي�سها لعدد من �مل�ساريع 

ومنها م�سجد ومقر �للجنة �لقطرية.
و��ستغرب تعمد �لبع�س ن�سر معلومات غري �سحيحة 
ح��ول موقع بن��اء �ملقر رغ��م علم �جلمي��ع �أن �ر�س 
�ملهبط بقي��ت على حالها وت�ستخدم مركز� لتدريب 

قوى �لمن كما كانت فرتة �لرئي�س �لر�حل.
و�أك��د �ملكت��ب �أن رمزي��ة �لرئي���س �لر�ح��ل لي�س��ت 
ميد�ن��ا للمز�ي��دة ول ميك��ن لأح��د �أن ي�س��كك يف 
�حرت�من��ا و�عتز�زن��ا ب��الإرث �لوطن��ي و�لن�س��ايل 

لب��ي عم��ار، وي�سهد عل��ى ذلك �حلف��اظ على بيته 
ومقتنيات��ه �خلا�سة رغ��م كافة �لظ��روف �ل�سعبة 
و�حل��روب �لت��ي م��رت بقط��اع غ��زة و�ي�س��ا تخليد 
ذك��ر�ه باإعادة جتدي��د طائرته �خلا�س��ة وو�سعها 

على �سارية كمعلم يخلد ذكر�ه يف منطقة �ملهبط.
وطال��ب �ملكت��ب من يدع��ي �حت��كاره وو�سايته على 
�رث �لرئي���س �لر�ح��ل �ن ي�س��ري على نهج��ه �ملقاوم 
و�لنتفا���س لك�س��ف قتلت��ه كمطلب موح��د جلميع 
�بن��اء �ل�سع��ب �لفل�سطيني، بدل م��ن �ل�ساءة لهذ� 

�لرث بالرمتاء يف ح�سن �ملحتل.
و�س��دد �ملكتب على �أن ��س��اءة �لبع�س لقطر تتنافى 
و�عر�فنا �لفل�سطيني��ة �سيما لدولة �سقيقة قدمت 
�لكث��ري ن�س��رة للق�سي��ة �لفل�سطيني��ة ولقطاع غزة 
�ملحا�س��ر، موؤكد� �ن �ل�سارع �لغزي يكن لدولة قطر 
كل م�ساع��ر �ل��ود و�لمتن��ان ويق��در دعمه��ا �لكبري 
مل�ساري��ع �عادة �لعمار وم�ساعيه��ا �ل�سيا�سية لرفع 

�حل�سار.

اإلعالمي الحكومي ينفي بناء 
مقر اللجنة القطرية على أرض المهبط

غزة- �لر�أي
قامت منظمة �ل�سحة �لعاملية بالتن�سيق مع وز�رة 
�ل�سح��ة بتطبي��ق نظ��ام �لتدخل �ملبك��ر “�حل�سن 
�لتطبي��ق  يت�سم��ن  حي��ث   ،  EENC �لد�ف��ئ” 
تدريب 12 كادر طب��ي لي�سبحو� مدربني للتدريب 
عل��ى برنامج �لتدخ��ل �لأويل للمول��ود، و�لذي مت 
تطبيقه يف عدة بل��د�ن �أجنبية كالفلبني و�ل�سني 
وبع��د قيا���س جناح��ه يف م�ست�سفي��ات غ��زة �سيتم 
تطبيق��ه يف �ل�سف��ة �لغربي��ة ث��م يف دول �جل��و�ر 
وه��و ي�سم��ل بروتوك��ولت جدي��دة للتعام��ل م��ع 

�ملو�ليد.
م��ن جهته��ا �أ�ساف��ت رئي�س ق�س��م �ملرحل��ة �لأوىل 
و�لثاني��ة يف م�ست�سف��ى �ل��ولدة مبجم��ع �ل�سف��اء 
�لطب��ي  د. فادي��ة ملحي���س ب��اأن فك��رة �لرنام��ج 
تخط��ط �إىل خف���س %22 م��ن وفي��ات �ملو�لي��د 

فه��و يحتوي عل��ى بروتوك��ول �لتعامل م��ع �ملولود 
م��ن حيث كيفي��ة غ�سل �ليدين قب��ل �لعمل وو�سع 
�ملولود على بط��ن �أمه وتاأخري قطع �حلبل �ل�سري 
م��ن 1_3  دقائ��ق حتى يختف��ي �لنب���س ويكون 
�ملول��ود حينه��ا �أخ��ذ �ملناع��ة م��ن �أم��ه قب��ل قطع 
�حلب��ل �ل�س��ري ويبقى �ملول��ود بعده��ا �ساعة على 
بط��ن �أمه ويت��م تغطية ر�أ�س �ملول��ود بطاقية لأن 

�ملولود تبد�أ برودته من �لر�أ�س.
و�أف��ادت ملحي�س �إىل عدم تغ�سي��ل �ملولود �إل بعد 
مرور 24 �ساعة من ولدته لأن �ملادة �لتي تغطيه 
“�جلبنة �لبي�ساء” ت�سكل له حماية ووقاية من 

�لو�سط �خلارجي .
 ونوهت باأنه قد مت توفري لبا�سا �سرعيا وهو عبارة 
عن غطاء كامل  لاأم به فتحات للمناطق �لتي يتم 

�لتعامل معها، وهو يوفر �لر�حة �لنف�سية لاأم .

األولى من نوعها في الشرق االوسط

وزارة الصحة تطبق بروتوكوالت جديدة 
للتعامل مع المواليد


